
 

    

    

 

   

    NIEUWSBRIEF 

BELANGRIJKE DATA 

2 juli t/m 16 augustus 

Zomervakantie 

CONTACTGEGEVENS 

Spinaker Hoorn  
Marketentster 5  

1625 WB Hoorn  

0229 210 894  

  

Post adres:  

Postbus 2032  

1620 EA Hoorn  

  
Dhr. Westerik:  

j.westerik@ronduitonderwijs.nl  

  
Mevr. Schinkel-Peeters  

s.peeters@ronduitonderwijs.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEROPENING SCHOOL 

Op dinsdag 2 juni mag de school weer open. Wel volgens de 

anderhalve meter norm. Wij zijn erg blij dat we de leerlingen 

voor de vakantie nog mogen ontvangen! 

 

Doordat we de anderhalve meter moeten waarborgen, kunnen 

we niet alle leerlingen tegelijkertijd in de school ontvangen.  

Dit maakt dat we de groepen in tweeën hebben moeten delen om 

de anderhalve meter te kunnen waarborgen.  

De leerlingen zullen 2 dagen in de week naar school kunnen 

komen en 3 dagen voor thuis werk mee krijgen. Tijdens de 
thuiswerkdagen zijn er geen online lessen maar kunnen er wel 

vragen gesteld worden via mail, skype of whatsapp (voor de 

leerlingen die nu ook via whatsapp communiceren).  
De indeling van de groepen zal via de mentor worden 

doorgegeven.  

 

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het 

leerlingenvervoer eruit gaat zien. Wanneer dit duidelijk is zal de 

gemeente u daarover informeren. Het zou kunnen betekenen dat 

wij aan de hand van deze afspraken opnieuw naar de indeling 

moeten kijken.  

VOORZORGSMAATREGELEN 

De komende week zullen we de school voorzien van looproutes, 

stickers en nog meer zeep en papieren handdoekjes om ervoor 

te zorgen dat de hygiëne zo goed als mogelijk gewaarborgd kan 

worden. Deze week zullen wij u nogmaals een brief sturen waarin 

we aangeven hoe het protocol er voor de eerste schoolweek eruit 

komt te zien zodat u uw zoon/dochter alvast kunt voorbereiden.  

 
Wij snappen dat het houden aan 1,5 meter afstand voor vele van 

ons een uitdaging is. Wij gaan hier wel op sturen. Wij 

verwachten van de leerlingen dat zij de instructies van het 

personeel hierin opvolgen.  
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VRIJDAG 29 MEI GEEN ONLINE LES 

Op vrijdag 29 mei zullen er geen online lessen zijn voor de 

leerlingen. Op deze dag zal het personeel binnen de school alles 

klaar maken voor de lessen op 1,5 meter. Wij hopen op uw 

begrip hiervoor. De leerlingen zullen wel volgens weekplanning 

thuis aan het werk kunnen deze dag.  


